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Avrupa Birligi (AB) uyesi iilkeler kendi aralanndaki farkhhklan bir kenara blraklp, AB f,lemsiyesi altmda birlikte hareket edebilirler mi? Bir
devlet-dlf,ll aktOr olan AB, ulus-devletlerin miinhaslr hakkl olarak algllanan dlf,l politika alanmda faaliyet gosterebilir rni? Dlf,l politika amac;:lanna ulaf,lmak i<;in AB'nin elinde ne tiir ara<;lar mevcuttur? Bu sorulara
cevap arayan Karen Smith, AB iiyelerinin, en onemlisi genif,lleme politikasl olmak iizere, bir dizi askeri olmayan araCl kullanarak, AB diizeyinde ortak dlf,l politika eylemleri formiile etmekteki genel baf,lansIZllklanna ragmen, Dogu Avrupa'ya yonelik politikalanm AB <;er<;evesinde
koordine etmeyi baf,lardlklanm ileri siirmektedir. Smith'e gore, devletdlf,ll bir aktOr tarafmdan yiiriitiilen bu dlf,l politika eylerninin arnaCl Avrupa kltasmm guvenlik ve istikranm siirdiirebilmek rnaksadlyia Dogu
Avrupa'nm ekonomik ve politik doniif,liimiinii desteklemekti.

Dogu Geni§lemesi ve AB
Soguk Savaf,l'm sona ermesiyle Avrupa kltasl onemli degif,likliklere
sahne oldu. Dogu Bloku'nun <;okiif;lii ve Dogu Avrupa iizerindeki Sovyet etkisinin ortadan kalklf;llyla, bu kmlgan bOlgenin giivenlik ve istikrannm nasIl saglanacagl ve bolgedeki iilkelerin liberal, serbest pazar
ekonomilerine banf;l<;Il f,lekilde nasil donuf;ltiiriilebilecegi sorulan on
plana <;lkmlf;lh. Dogu Avrupa'nm, Avrupa'nm geneli ve ozellikle de
AB'nin giivenligiyle i<;i<;e ge<;mif;lligi goz oniine ahndlgmda, bu sorun
AB iiyeleri h;:in ozel bir oneme haizdi. Ge<;if;l donemi iilkelerinin mevcut
Batt kurumlanna entegrasyonu se<;enegi pek<;oklannca en muhtemel
olaslhk olarak goriilmiif,l ve nihayetinde AB'nin yaklaf;llmmm temelini
oluf,lturmuf;ltu. Bu dahil etme stratejisinin en onemli par<;asl AB ve Dogu
A vrupa iilkeleri arasmdaki ilif,lkilerin tedricen gelif;ltirilmesiydi ve tarAra:;;tlrma Gorevlisi, Sakarya Universitesi; Doktora Ogrencisi, University of Utah
Department of Political Science 260 South Central Campus Drive Rm 252 Salt Lake City
Utah ABO. E-posta: saban.kardas@poli-sci.utah.edu
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b!?malar da buyuk Ol<;ude bu minvalde gelif,iti. Bu politikanm en goze
batan yam ise AB'nin dogu genif,ilemesi olmuf,itur.
Ger<;ekten de AB'nin dogu genif,ilemesi, parasal birlikle birlikte Avrupa entegrasyonunun son donemdeki en onemli meselesi olmu!?tur.
Bu iilkelerin 2004'de AB'ye kahhml, bir yandan Dogu Avrupa'mn kltamn gerisinyle tekrar birlef,imesine, diger yandan da komunizm somaSl
banf,i<;ll donuf,iumune if,iaret etmekteydi. Fakat boylesi genif,i ve £arkh bir
grup ulkeyi i<;ine alarak genif,ilemenin AB'nin kendi evrimine de kahCl
yanslmalan olmuf,itur. Bu son genif,ileme raundu, Birligi/Topluluklan
daha onceki genif,ilemelerden <;ok farkh sorunlarla karf,il karf,ilya blrakmlf,ihr. Aday ulkelerin saydan, ekonomik kOf,iullan ve daha <;ef,iitli kiilHirel ve tarihi arkaplanlan ve bu genif,ilemenin i<;inde ger<;eklef,itigi tarihsel ve siyasi kOf,iullarm farkhhgl A vrupa siyaseti <;ahf,ianlan i<;in bu
genif,ileme raundunu ozellikle ilgin<; kIlmlf,itlr.
Bu baglamda kitap AB'nin Dogu Avrupa'ya genif,ilemesinin kokenlerini ara§hranlar i<;in degerli bir kaynak olma ozelligi taf,ilmaktadlr. AB
ve Dogu Avrupa arasmdaki ilif,ikiyi irdeleyen Karen Smith, AB uyelerinin bu meselede ortak bir politika uretebildiklerini savunmaktadlr. Bu
politika, ticaret anlaf,imalan, finansal yardlm, bor<; verme, ortakhk anlaf,imalan, siyasi diyalog ve en onemlisi de uyelik perspektifi olmak
uzere bir dizi siyasi araCl kullanarak, bu iilkelerin ekonomik ve siyasi
donuf,iumunun desteklenmesi ve bu sayede de bOlgenin guvenlik ve istikranmn teminini ama<;lamaktaydl. Ne var ki Smith, bu son araCln,
yani genif,ilemenin, aym zamanda Birlik'in kendisini kokten degif,itirme
potansiyelini taf,ilmasl nedeniyle istikrarslzla;;tmCl bir unsuru i<;erdigini
de savunmaktadlr. Ger<;ekten de, "genif,ileme" ve "derinle;;me" ilif,ikisine ve geni;;lemenin ger<;ek limitlerine ili;;kin tarh;;malan hahrlarsak,
bu meselenin Birlik'in son donemde karf,iIla;;hgl en onemli sorun oldugunu goruruz. 2004 yllmda ilk ayagl sonu<;lanan dogu geni;;lemesi, halihazlrda AB'yi yaplsal ve fonksiyonel olarak donuf,iturdu. Bu degi;;ikliklerin AB'nin kendi evrimine, i<; i;;leyi;;ine ve global siyasetteki roWne
olan yanslmalanmn tUm etkileri ancak zamanla ortaya <;lkacakhr ve AB
i<;inden yukselen elef,itirel sesler hi<; de yabana abhr tUrden degil.
Smith kitapta AB'nin Dogu Avrupa'ya yonelik politikasmm yaplmlm irdelemektedir. Bunu yaparken de okuyucuya AB ile Dogu Avrupa arasmdaki ili;;kilerin yogun bir tarihsel analizini sunmaktan ziyade, denklemin AB tarafma odaklanmakta ve daha <;ok AB duzeyinde
politika yaplml surecini incelemektedir. Smith kronolojik, tarihsel analizini, Topluluk/Birlik'<;e Dogu Avrupa'da reformlan desteklemek ve
istikran saglamak ama<;h kullamlan ara<;lar eksenli bir konu bazh analizle harmanlamaktadlr; kitabm boWmlerinin yaplsl da bu kaygJYl yansltmaktadlr. ilif,ikilerin kronolojik geli;;imi, buyuk ol<;ude degi;;ik siyasi
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ara<;lann benimsendigi ve bu ara<;larca karakterize edilen farkh donemlere kan;nhk gelmektedir. Bunlann yamslra, <;ah~ma teorik ve yontemsel olarak da sosyal bilim geleneklerini slkl slklya takip etmektedir.
Bu anlamda kitap teorik kaygllardan hareketle yapllan ornek olay <;ah§>malanmn guzel bir ornegini sunmaktadlr.
AB duzeyinde politika yaplmml inceleme ama<;h geli§>tirilen farkh
teorileri ve metodolojik yakla§>lmlan degerlendiren Smith, giri~ bolUmunde aynca c;ah§maYl §ekillendiren bir dizi ara§hrma sorusu da ileri
surmektedir. Smith neorealist, neoliberal kurumsalCl, hukumetlerarasl,
liberal hukumetlerarasl, iki-duzeyli analiz, in§aCl ve neofonksiyonalist
yakla§lmlan degerlendirmektedir. Bu modellerin <;ogunun devletlerin
politikalanm ve Avrupa entegrasyonunun dl§ politika dl~mdaki diger
alanlanm a<;lklamak i<;in geli§>tirildigini hahrlahp, bu farkh teorik yakla§lmlan AB politika yaplml sure<;lerine uygulamaya <;ah§an diger <;ah~malara da gonderme yapmaktadlr. Farkh modelleri tarh~lrken, aym
zamanda, bazl ara§>tJrma sorularma da cevap aramaktadlr: Ortak bir dl~
politika yapmnnda hangi aktorler ()nemli rol oynadl, siyasi kararlar nasIl ahndJ, i<; ve dl~ faktOrlerin etkisi ne oldu ve hangi u<;uncii taraflar
Topluluk/Birlik'i ortak bir politika belirlemeye zorladl? Smith kendisini belli bir yakla;nmla slmrlamamakta ve <;ah~hgl ornek olayl anlamak
i<;in bu degi§>ik yakla~lmlann sunabilecegi farkh ongortileri irdelemektedir. Boylesi bir eklektisizm sayesinde Smith, genelde AB dl~ politika
yaplmml ve ozelde AT / AB'nin Dogu A vrupa'ya yonelik ortak bir politika formtile edip uygulayl~ml a<;lklamak maksadlyla, mevcut farkh
yakla~lmlardan faydalanmaYl ummaktadlr.
Smith kitabm sonu<; boltimunde <;ah~madaki analizlerini degerlendirmektedir. Nihai tahlilde Topluluk/ Birlik'in politikasmm buyuk 01<;ude guvenlik ile ilgili oldugu ve Dogu Avrupa'da guvenlik ve istikrann yaygmla~hnlmasmda onemli rol oynadlgl sonucuna varmaktadlr.
Smith aynca, geni§>leme politikasmm AB'ye, katllan tilkelere ve klsa ve
orta vadede AB' den dl~lanan ulkelere olabilecek muhtemel istikrarslzla~tmcl etkileri konusunda da uyanlarda bulunmaktadlr. Fakat Smith,
AB'nin perspektifinden bakIldlgmda, angajmandan ka<;mmamn -- ve bu
anlamda geni§>lememenin - risk ve maliyetlerinin, geni~leme politikasmdan <;ok daha istikrarslzla§>hnCl olacagmm da alhm <;izmektedir.
Smith ote yandan AB'nin geni~leme surecinde yava~ davrandlgml iddia
edenlere kar~l <;lkmaktadlf. Smith'e gore, geni~lemenin i<;inde ger<;ekle~tigi ko~ullar ve muhtemel yanslmalan du~untildugunde, yava~ ve
daha tedrici bir sure<;, hlZh ve radikal bir yakla~lma gore daha uygundu. Bu baglamda, pek <;ok alanda Dogu Avrupahlann beklentilerinin altmda kalml~ olsa da, Smith AB'nin athgl adlmlan takdirle kar§>Jlamaktadlr. Sonu<; olarak, uye devletler ve AT / AB kurumlannca geli~231
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tirilip uygulanan bu politikamn, AB'nin giri1,>tigi en geni1,> kapsamh dl1,>
politika eylemi olarak onemli ondilleri de beraberinde getirdigini ileri
stirmektedir.
Smith sonw;: klsmmda, aynca, mevcut teorik modellerin hangisinin
Topluluk/ Birlik'in bolgeye yonelik dl1,> politika yaplmml en iyi 1,>ekilde
as;lklayabilecegini, ba1,>ta formiile ettigi sorulara bu modellerin verdigi
cevaplar ekseninde tarb1,>maktadlr. Dogu Avrupa'ya yonelik politikaYl
yap an ana aktorler sorusuna cevap olarak, Smith en etkin unsurun tiye
tilkeler oldugunu dti1,>tinmektedir. Bunun yamslra, Komisyon'un da stirecin is;inde yer aldlgml belirtip, smirh dtizeyde de olsa, Parlamento'nun roliine de dikkat s;ekmektedir. Kararlarm alml1,> yontemlerine ili1,>kin olarak da, tiye iilkelerin geni1,>leme politikasml kendi kayglIan dogrultusunda yonlendirmek maksadlyia
yogun s;aba
sarfettiklerinin alhm s;izmektedir. Yine de Smith, tiye iilkelerce UZla1,>lIan ortak politikalann s;apl ve geni1,>leme politikasmda anla1,>maya varabilmek is;in verilen tavizlere bakarak, tiye iilkeler arasmda tist dtizey bir
oyda~manm varhgma da i~aret etmektedir. Daha soma, Smith bu politikamn stratejik mi, yoksa ko~ullarm tirtinti mti oldugunu sormaktadlr.
Bu hususta, Topluluk'un politikasmm, Dogu Avrupa tilkelerinin talepleri kan;Hsmda tepkisel ve k01,>ullara cevap mahiyetinde geli~tigini, fakat
aym zamanda da - is;is;e ges;mi~ daireler fikrinde goriildtigti tizere - Birlik'in bilins;li ve giri~ken bir ~ekilde kendi gtindemini de belirledigini
iddia etmektedir. Yani, bu soruya net bir cevap vermeyip, as;lk blrakmaktadlr. is;sel ve dl~sal faktorlerin etkisi sorusuna ili~kin ise, Smith ana
dl~sal faktortin Dogu Avrupa tilkelerinden gelen talepler oldugunu dti~tinmektedir. Aynca, kimlik meseleleri ve Soguk Sava~'m sona eri~i ve
akabindeki siyasi geli~meler de AB'yi etkileyen ilave dl~sal fakt6rlerdi.
Diger iki uiusiararasl akt6r, Amerika Birle~ik Devletleri ve Sovyetler
Birligi/ Rusya, daha dti~tik bir dtizeyde de olsa belli bir 1'01 oynaml~h.
Ote yandan, AB-iS;i faktorler, yani hem tiye devletlerin is;indeki ko~ul
lar, hem de uyelerin AB dtizeyindeki politikalan, da etkindi. Fakat
Smith gene Ide, ortak politikalann olu~turulmasmda iilke-is;i fakt6rlerin
daha az etkiye sahip oldugunu dti~tinmektedir. c;tinkti, tiye devletler
Topluluk/ Birlik'in oncti roliinti kabullenmi~lerdi. c;ah~mamn teorik
yanslmalan konusunda ise, Smith AB dl~ politika yaplmmm ve Dogu
A vrupa'ya yonelik politikamn kendine ozgti yonlerini de yadslmayarak, in~aC1 kuram ve neofonksiyonalizmin bir kombinasyonunun bu
ornek olayl as;lklamada daha faydah olabilecegini soylemektedir. Smith
aynca, dar bir siyasa alamm incelemi~ olmasma ragmen, bu ornek olay
s;ah~masmm, genel AB dl~ politika yaplmmm anla~Ilmasma dontik bilimsel s;ah~malara da onemli katkllarda bulunacagml iddia etmektedir.
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Smith'in bu <;;ah;;masl, konu hakkmda zamanla olu;;an kapsamh literatiire onemli katklda bulunmu;;tur. Geni;;lemenin kendi ivmesini ve
manhgml kazanmaSlyla, konu hakkmda yakm donemde yapllan <;;a11;;malar geni;;leme siirecinin degi;;ik ve<;;heleri iizerine yogunla;;ml;;t1r. Bu
tarh;;malarda bazen gozden ka<;;mlan bir husus, geni;;lemenin ilk etapta
komiinizm somaSl Dogu Avrupa'mn ban;;<;;ll ve istikrarh bir ;;ekHde
donii;;iimiinii saglamak i<;;in kullamlacak ara<;;lardan biri olarak ortaya
<;;lkhgl ger<;;egidir. Bu kapsamh ornek olay <;;ah;;masl, bu baglamda,
Dogu Avrupa ve Avrupa siyasetiyle ilgilenen okuyuculann temel referans kaynagl olmaya namzettir. <;::ah;;ma AB He Dogu Avrupa iilkeleri
arasmdaki ili;;kilerin olu;;tugu erken doneme l;;lk tutmakta ve ili;;kinin
evrimini dikkatli bir ;;ekilde incelemektedir. AB'nin bolgeye yonelik
politikasml ve bu ama<;;la - geni;;leme de dahil olmak iizere - kullandlgl
ara<;;lan ban;; ve istikrar sorunsah <;;er<;;evesine oturtan bu <;;ah;;ma, geni~leme ve onun devaml iizerine bugiin yapllan tarh;;malarm kokenlerini de l~lk tutmaktadlr. Bugiin AB geni;;lemesi siirecinin nerede durdugunu ve nereye dogru ilerledigini kavramak i<;;in, nereden ve nas11
ba;;ladlgml bilmek muhakkak ki faydah olacakhr. Bu baglamda
Smith'in vardlgl bazl sonu<;;lar onem arzetmektedir.
Ornegin, kitabm geni~leme politikasmm Birlik iizerinde istikrarslzla~t1rlCl etkilerde bulunabilecegi yoniindeki uyansl onemlidir. Bu tespitin onemli politik yanslmalan da vardlr. Smith bu akademik <;;ah;;maslyla bir politikanm geli;;imini inceleyip, bu politikanm, bizzat politikayl hayata ge<;;iren aktOrlerin kimlik ve <;;lkarlarma gelecekte yapabilecegi etkiler hakkmda varsaYlmlar ileri siirmektedir. Bu ~ekilde, olasl bir
problemi tespit edip, dikkatleri reform ihtiyaCl olan alanlara <;;ekmektedir. Ger<;;ekten de, arada ge<;;en siire<;;te AB'nin kurumsal yaplsma getirilen reformlar, kitabm akademik analiz ile politikaya doniik ara~hr
maYl birlef,>tirmedeki ba~ansmm onemli bir gostergesidir. Aynca Smith,
2000'li yl11ann ba~mda 10 Dogu Avrupa iilkesinin, Avrupa'mn kurumsal ve cografi manzarasml kokten donii~tiirecek ~ekilde AB'ye kahlabilecegini tahmin etmektedir. Diger bir ifadeyle, <;;ahf,>manm betimleyici
ve a<;;Iklaylcl yoniiniin yams Ira, ongoriiye yonelik yanlan da gii<;;liidiir.
Gelecekte AB iiyeligini arzulayan diger iilkeler i<;;in de bu <;;ahf,>ma
onemli dersler sunmaktadlr; <;;iinkii genif,>leme politikasmm ve bunun
kapsammm, ned en, kimin i<;;in, hangi ko~ullar altmda ve kim tarafmdan
geli~tirildigini anlatmaktadlr. Dogu genif?lemesinin i<;;inde gelif?tigi <;;er<;;eveyi a<;;lklayan bu kitap, bOlgenin Birlik'<;;e neden daha fazla onemsendigini anlamaya yardlmCl olacak ipu<;;lan da sunmaktadlr. Aynca,
Smith AB'yi gelecekte ugraf?tIracak potansiyel ikilemlere de if,>aret etmektedir: iiyelik de dahil olmak iizere bazl pozitif tef?vikler sunarak,
kendi <;;evresiyle angaje olmak veya genif,>lemenin ger<;;ek limitlerini be233
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lirleyip Avrupa'nm slmrlanm <;;izmek. Bu baglamda diger bir zorluk ise
AB'yi siirekli meggul eden kapasite-beklentiler arasmdaki gerilimin nasl1 yonetilecegi sorusudur.
Ote yandan, bu <;;alu;;ma AB'nin uluslararasl iligkilerdeki roliinii anlamak i<;;in £arkh a<;;Ilardan onemlidir. Geniglemenin AB'ye getirecegi
sorunlar bir yana, Smith onemli bir saptamada daha bulunmaktadlr. Bu
siire<;;teki kazammlar, ozellikle de Birlik'in evrimi i<;;in <;;ok onemlidir:
AB, Dogu Avrupa'ya yonelik olagandlgl ve olduk<;;a kapsamh bir strateji iizerinde UZIaglrken, bu odak politikanm yapim siireci iiye iilkeler
arasmda kollekti£ bir aidiyet duygusunun ve odak kimligin geligtirilmesinde onemli bir rol oynamlghr. AB'nin kendine ozgii bir dIg politikasmm olup olmadlgl ve aldigi dIg politika kararlanm uygulamak i<;;in
ne tilr ara<;;lara sahip oldugu tarhgIlagelen bir konudur. Smith, ozelde
Ortak DIg ve Giivenlik Politikasl'm ve genelde AB'nin dIg iligkilerini
birlikte ele alarak, okuyucunun dikkatini AB dIg politika yaplmml sekteye ugratan'tutarhhk sorunsah'na <;;ekiyor. Kitabm yaymmdan somaki
donemde girigilen reformlarla tutarhhk sorununun agllmasma yonelik
atdan adlmlan ve AB politika yaplmmm farkh unsurlarmm Nice ve
Avrupa Anayasasl reformlanyla - daha etkin bir ODGP ekseninde giderek tek <;;ah altmda toplanmaSl yoniindeki <;;abalan hahrlarsak, <;;ahgmanm akademik analiz ve siyaset onerimi arasmdaki dengeli yaklaglmlnl
bir kez daha takdir etmeliyiz.
Bunun yamslra, <;;ahgma uluslararasl iligkiler ve dIg politika yaplmma farkh yaklagma imkinlanm da sunmaktadlr. Geleneksel olarak
dIg politika yapIml, devlet olmanm getirdigi bir hak olarak addedi1mi~
tiro Hiikiimetlerin dl~ politikaYl yiiriittiigii bir ortamda, ulus devletlerin
birbirleriyle etkile~im i<;;erisinde oldugu varsayllmaktaydl. Bu anlamda,
AB dl~ politikasl <;;ah~malan, devlet-dl~l aktorlerin bazl yonetigim rollerini iistlenmeye yonelmelerini daha iyi aniamamizi saglayabilir. Benzer
~ekilde, dIg politika ama<;;lanm ger<;;ekle~tirmek i<;;in AB'nin kullandigi
ara<;;lar, gelenekse1 dl~ politika algllamalannda revizyona gitmemizi gerektiren diger bir a1am olu~turmaktadlr. Bu politikanm yaplml a~ama
smda, AB'nin elinin altmda askeri ara<;;lann bulunmamasma ragmen,
bu durum AB'nin askeri-olmayan ara<;;lan siyasi ama<;;larla yapici bir
~ekilde ili~ki1endirerek aktif bir dIg politika izlemesine de engel olu~
turmadl. Bu anlamda, Smith AB'nin sert giiciiniin yoklugunda kullandIgl onemli bir yumu~ak gii<;; unsurunu mercek altma yatmyor. Fakat
ozellikle 1998/9 somaSI siire<;;te ivme kazanan ve Avrupa Giivenlik ve
Savunma Politikasl ile daha da belirginle~en, 'AB'nin askeri1e~mesi' siirecini tahmin etmede Smith'in zaYlf kaldlgmi soylemek gerek. Smith
AB'nin dl~ politikada etkin bir aktor olma siirecini tamamladlktan
soma, bunun akabinde askeri alanda da arayl~lara girip girmeyecegi
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sorusunu sormuyor. Sivil gu<;: AB'nin askeri olmayan ara<;:lan kullammmi <;:ok detayh inceleyen Smith, AB'nin daha sonraki donemde askeri
yetenekler geli§tirme yonundeki egilimini gozden ka<;:myor.1 Sonu<;: olarak, kitap AB'nin dl§ politika yaplmlm ve onun Dogu Avrupa'ya yonelik politikasml anlamak isteyenlerce okunmasl gereken onemli bir eser
olarak duruyor.

1

Ashnda gunu da ifade etmek gerekir ki, daha sonraki <;ah~malannda AB'nin askerile~me
sine kar$l tavlf takmmaktadlr. Bkz. Karen E. Smith, "The End of Civilian Power EU: A
Welcome Demise or Cause fOf Concern?", International Spectator, Cilt 35, No 2, 2000, s. 11-28.

235

